
RESOLUCIÓN DA ALCALDIA.

De  conformidade  coas  atribucións  conferidas  pola  Lei  de  Bases  de  Réxime  Local
7/85,de 2 de abril,e disposicións de aplicación

RESOLVO

Convocar sesión ordinaria  da Xunta de Goberno Local, que se levará a cabo na Casa do
Concello o  30  de xaneiro de 2017, ás 8:45 horas, de conformidade coa seguinte

ORDE DO DÍA

1º) Urbanismo. 
2.a) Licencias de obras.
2.a.1)  Solicitude  presentada  o  día  5  de  maio  de  2016 (rexistro  3840)  por  dona Mª
Cristina  Pérez  Pérez,  interesando  licenza  de  obras  de  acometida  de  auga  con
canalización de 10,00 ml,  na parcela 103 do polígono 89, no barrio de Coutada nº 7 da
parroquia de Cumiar.

2.a.2) Solicitude presentada o día 11 de maio de 2016 (rexistro 4047) por dona Paula
Estévez Castro, interesando licenza de obras  para  a apertura de 5,00 ml. de zanxa para
acometida de agua, na parcela 6001 do polígono 136, no barrio de A Lomba nº 49 da
parroquia de Fozara.

2.b) Dacións de comunicacións previas de obras.
2.b.1)  Dación da comunicación previa  de adaptación de local para  actividades (CP-
002) presentada o 27 de setembro de 2016 (rexistro nº  8314),  por dona Montserrat
Bautista  Cerdeira,  para  adaptar  un  local  situado  na  r/  dos  Amieiros  nº5,  con  ref.
Catastral nº 0793005NG4609S0049AX para a actividade de ACADEMIA E CENTRO
DE OCIO INFANTIL.

2.b.2) Dación da comunicación previa  de obras menores (CP-004) presentada o día 4 de
xaneiro de 2017 (rexistro  nº 174), por dona Mª Cruz López Galán, en representación da
Asociación Cultural Os Muiños de Oliveira, para levar a cabo a  retirada de tella plana e
colocación de panel sandwich en superficie de 50 m2 na zona destinada da baños e
cociña  no  edificio  situado na  parcela  311 do polígono 86,  no lugar  de  Sobreira  en
Santiago de Oliveira.

3º) Informes e comunicacións da Asesoría Xurídica.
3.a) Dación do Decreto 

4º)
Mándao  e  asinao  a  Alcaldesa  en  funcións,   dona  Mª  Jesús  Garrote  Represas,  en
Ponteareas  vinte de xaneiro de dous mil dezasete.

Ante min



Secretaria Xeral


